آیا همه مثل هم یاد می گیرند؟
آشنایی با سبک یادگیری گفتاری
حتوًب تب ثَ حبل تْجَ کشدٍ ایذ کَ دّعتبى ،اعشافیبى ّ ُوکالعی ُبی ؽوب دس ػالقَ ُب ،تْاًبیی ُب ّ ثیبى هغبلت ،هثل ُن ًیغتٌذ.
ثؼضی ُب خیلی خْة صحجت هی کٌٌذ .ثؼضی ُب اعتؼذاد فْق الؼبدٍ ای دس کبسُبی فٌی داسًذ یب یک ّسصػ سا خیلی عشیغ یبد هی
گیشًذ .ثؼضی دس ًْؽتي قْی ُغتٌذ ،خْدؽبى ؽؼش هی گْیٌذ یب ثذّى صحوت ُش ؽؼشی سا حفظ هی کٌٌذ ّ اعتؼذاد ُبی هختلف دیگش.
خْد ؽوب ُن حتوبً دس صهیٌَ ای ثِتش اص دیگشاى ُغتیذُ .وبى عْس کَ ُوَ ی افشاد دس صفبت هختلف ثب ُن تفبّت داسًذ ،دس یبدگیشی
ُن هثل ُن ًیغتٌذُ .ش کظ ثب تْجَ ثَ ّیژگی ُبی ؽخصیتی اػ ،دس یبدگیشی یک جْس ػول هی کٌذ ،یؼٌی ُش کظ عجکی داسد.
آؽٌبیی ثب عجک ُبی هختلف یبدگیشی ثَ ؽوب کوک هی کٌذ کَ خْدتبى سا ثِتش ثؾٌبعیذ ،دس یبدگیشی پیؾشفت کٌیذ ّ دس اهتحبى ُب ثَ
ًتیجَ ُبی ثِتشی ثشعیذ .

سبک یادگیری گفتاری (کالمی)
اگش عجک یبدگیشی ؽوب گفتبسی ثبؽذ :
ؽوب ثشای اظِبس ًظش ،ثیؼ اص ُش چیض اص ًْؽتي ّ حشف صدى اعتفبدٍ هی کٌیذ .خْاًذى ّ ًْؽتي ثشای ؽوب ساحت تش اعت ّ ؽوب ثَ
ایي دّ کبس ػالقَ داسیذ .دّعت داسیذ ثب ّصى ّ صذای کلوبت ثبصی کٌیذ .هثالً اص چٌذ کلوَ صّد ؽؼش هی عبصیذ .هؼٌی کلوبت صیبدی سا
هی داًیذ ّ دّعت داسیذ ثیؼ تش ثذاًیذ ّ اص آى ُب دس ًْؽتَ ُب ّ گفتَ ُبی خْدتبى اعتفبدٍ کٌیذ .تفبّت عجک ؽٌیذاسی ثب گفتبسی دس ایي
اعت کَ دس عجک ؽٌیذاسی ،ثیؼ تش صذا ّ دس گفتبسی ،کلوبت هْسد تْجَ ؽخص ُغتٌذ .

کارهای مورد عالقه
ُوَ ی کبسُبیی کَ دس آى ُب گفتي ّ ًْؽتي ثَ کبس هی سّد ،هْسد ػالقَ ی افشاد ثب عجک گفتبسی اعت .کبسُبیی هبًٌذ ًْیغٌذگی،
گْیٌذگی ،ادثیبت ،ؽؼشً ،وبیؾٌبهَ ،سّصًبهَ ًگبسی ،خجش ًگبسی ،عخٌشاًی ،ثحث دس هْضْػبت هختلف اجتوبػی  ،عیبعی ّ ػلوی
اص جولَ ی ایي کبسُبعت.
ػالٍّ ثش ایي ،صهیٌَ ُبی فشاّاى دیگشی سا ایي افشاد هی تْاًٌذ دس آیٌذٍ ثَ ّجْد ثیبّسًذ .

در صحبت کردن:
افشاد ثب عجک یبدگیشی گفتبسی هؼوْالً جولَ ُبی ؽجیَ ثَ ایي سا ثیؼ تش ثَ کبس هی ثشًذ:


کلوَ ثَ کلوَ ثَ هي ثگْ .



ثؼذاً دسثبسٍ ی آى صحجت هی کٌین .



کلوَ ای کَ دًجبلؼ هی گشدی ایٌَ ...



ثَ ثیبى دیگش (ثَ ػجبست دیگش ( ...

ّ جولَ ُبی هؾبثَ دیگش.

برای یادگیری بهتر
اگش عجک یبدگیشی ؽوب گفتبسی ثبؽذ ،اعتفبدٍ اص ایي سّػ ُب ثیؼ تش ثَ ؽوب کوک هی کٌذ:


اص سّػ ُبی یبدگیشی کَ دس آى ُب گفتي ّ ًْؽتي ثیؼ تش ثَ کبس هی سّد ،اعتفبدٍ کٌیذ .هثالً دسط یب هِبستی سا کَ یبد
گشفتَ ایذ ،ثشای خْد یب دیگشی تْضیح دُیذ .



دس جبُبیی کَ اهکبى داسد ،هغبلت سا ثَ صْست ؽؼش ّ ،کلوبت هْصّى یبد ثگیشیذ) هخصْصبً دس حفظ کشدى) .



ًْؽتي ثَ یبدگیشی ؽوب خیلی کوک هی کٌذ .عش کالط ّ هْقغ هغبلؼَ حتوبً یبدداؽت ثشداسی کٌیذ .



هی تْاًیذ ًْؽتَ ُبی خْد سا ثخْاًیذ ّ صذای خْد سا ضجظ کٌیذ ّ هْقغ هشّس هغبلت اص آى ُب اعتفبدٍ کٌیذ .



اجشای هغبلت دسعی ثَ صْست ًوبیؼ (دس هغبلجی کَ هی ؽْد) ،ثَ یبدگیشی ؽوب کوک هی کٌذً .وبیؼ هی تْاًذ ثغیبس
عبدٍ ّ حتی یک ًفشی ثبؽذ ّ ُذف اص آى ،گفتي هغبلت ثب صذاُب ّ لحي ُبی هختلف اعت .



سّػ ُبی گشُّی ،کَ ثَ ؽوب اهکبى هی دُذ هغلت سا دس جوغ ثبصگْ کٌیذ ،ثَ یبدگیشی ؽوب کوک هی کٌذ.

ؽوب ُن اگش فکش کٌیذ ،ثَ سّػ ُبی دیگشی ثشای یبدگیشی ثَ عجک کالهی هی سعیذ .

سبک یادگیری بدنی – حرکتی
اگش عجک یبدگیشی ؽوب ثذًی – حشکتی ثبؽذ ثَ کبسُبی ػولی ثیؼ تش ػالقَ داسیذ ّ هثالً دّعت داسیذ ثب ثبغچَ ّ گل ُب هؾغْل ؽْیذ
یب ثب چْة ّ هْاد دیگش کبس کٌیذ ،هذلی ثغبصیذ یب ثب پبصل عشگشم ؽْیذ .
ثَ ّسصػ ػالقَ داسیذ .دس ثؼضی ّسصػ ُب ثِتش اص دیگشاى ُغتیذ .ثَ جبی ایي کَ فکشتبى هؾغْل هغئلَ یب هْضْػی ثبؽذ ،دّعت
داسیذ ػوالً هؾغْل کبسی ثبؽیذ .اگش چیضی ؽوب سا ًبساحت کٌذ ،ثَ جبی ایي کَ یک جب ثٌؾیٌیذ ،تشجیح هی دُیذ قذم ثضًیذ ّ ساٍ ثشّیذ.
ثَ عْس کلی ثَ دًیبی فیضیکی ّ ظبُشی اعشاف خْد تْجَ داسیذ ّ دّعت داسیذ ثب حظ الهغَ ،جِبى سا ثؾٌبعیذ .
ثبفت پبسچَ ُب ّ اعجبة ّ اثبثیَ سا ثِتش اص دیگشاى تؾخیص هی دُیذ .ؽوب ثیؼ اص دیگشاى دعت ّ عش ّ ثذًتبى سا حشکت هی دُیذ .ثَ
جبی ایي کَ دسثبسٍ ی یک ّعیلَ ،هغلجی ساهغبلؼَ کٌیذ ،ثیؼ تش هی خْاُیذ ثذاًیذ آى ّعیلَ ػوالً چگًَْ کبس هی کٌذ .

کارهای مورد عالقه
افشاد ثب عجک ثذًی – حشکتی ثَ ػٌْاى ًوًَْ ثَ صٌؼتگشی ّ کبسُبی دعتی ّ ،تؼویش کشدى ػالقَ داسًذ .ایي افشاد ثَ اًْاع ّسصػ
ُبی پش تحشکٌُ ّ ،شُبی ًوبیؾی سّی هی آّسًذ .اص صهیٌَ ُبی دیگش ٌُشی ،اًْاع صٌبیغ دعتی ّ ٌُشُبی عٌتی اعت .کبسُبی
اهذادی ّ آتؼ ًؾبًی ُن اص صهیٌَ ُبی هْسد ػالقَ ی آى ُبعت .
ثشای ایي افشاد ُن اًْاع صهیٌَ ُبیی ّجْد داسد کَ هی تْاًٌذ دس آیٌذٍ ثَ ّجْد آّسًذ .

در حرف زدن:
افشاد ثب عجک ثذًی – حشکتی دس صحجت کشدى ،جولَ ُبی ؽجیَ ثَ ایي جولَ ُب سا ثیؼ تش ثَ کبس هی ثشًذ:


ایي ّعیلَ ساٍ دعت ًذاسٍ .



ایي ؽؼش خیلی ثَ دلن هی ؽیٌَ .



ایي هغئلَ ثب هي ساٍ ًوی یبد .



دس استجبط ثب ایي هْضْع ...



دلن ایي عْس هی گَ .

برای یادگیری بهتر
اگش عجک یبدگیشی ؽوب ثذًی – حشکتی ثبؽذ ،اعتفبدٍ اص ایي سّػ ُب ثیؼ تش ثَ ؽوب کوک هی کٌذ:


تکبلیف یبدگیشی سا تب جبیی کَ هوکي اعت ثَ صْست ػولی ّ ؽجیَ عبصی دس آّسیذ .



تالػ کٌیذ ُوَ ی آصهبیؼ ُب ّ کبسُبی ػولی دسط ُب سا اًجبم دُیذ .



اعتفبدٍ اص فلؼ کبست ُب ّ ،اثضاسُبیی هثل جؼجَ ی هشّس ثَ دلیل ایي کَ هی تْاًیذ آى ُب سا لوظ کٌیذ ّ حشکت دُیذ،
خیلی ثَ حبفظَ ی ؽوب کوک هی کٌذ .



یک سّػ ثشای یبدگیشی ثؼضی اص دسط ُبً ،وبیؼ آى ُبعت .ایي ًوبیؼ هی تْاًذ ؽخصی (یک ًفشٍ) ثبؽذ .یب حتی هی
تْاًذ هْضغ دسعی سا دس رُي تبى تصْس کٌیذ ّ ثب حشکبت عبدٍ ی ثذًی اًجبم دُیذ .



کؾیذى ًوْداسًْ ،ؽتي ،اعتفبدٍ اص صفحبت ثضسگ کبغز اص ایي جِت کَ فؼبلیت ُبی ثذًی ُغتٌذ ثَ ؽوب کوک هی کٌذ دس
جبیی کَ هفیذ اعت ،اص آى ُب اعتفبدٍ کٌیذ .



عبختي کبسدعتی ّ هذل ُبی هختلف دسعی ُن سّػ هفیذی ثشای یبدگیشی اعت
.
ؽوب چَ سّػ ُبی دیگشی ثشای یبدگیشی ثَ عجک ثذًی – حشکتی پیؾٌِبد هی کٌیذ؟
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